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1.

Inleiding

1.1.

Gemeente Bergen
Raadhuisplein 1
5854 AW Bergen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Maasvallei
Aantal inwoners: 12.893 (01-07-1989)
Oppervlakte: 109,43 km2
Nederzettingen: Afferden, Aijen, Beekheuvel, Op de
Belt, Bergen, Bergsche Heide, Bleijenbeek, Bosscherheide, Elsteren, Gening, Groote Horst, Hengeland,
Heukelom, Kamp, Kleine Horst, Knikkerdorp, Koekoek,
Lakei, Leuken, Nieuw-Bergen, Rimpelt, Siebengewald,
Smal, Tuindorp, Vrij, Well, Wellerlooi, Zeelberg.

1.2.

De gemeente Bergen maakt deel uit van het inventarisatie-gebied Maasvallei. Zij grenst in het noorden
aan de gemeente Gennep, in het zuiden aan de gemeente Arcen en Velden (beiden inventarisatiegebied
Maasvallei). De oostelijke gemeentegrens wordt gevormd door de Nederlands-Duitse rijksgrens. De rivier de Maas bepaalt de westelijke afbakening van de
gemeente Bergen. De gemeentegrenzen van Bergen hebben tussen 1850 en 1940 geen wijziging ondergaan.
Wel is in 1973 de noordelijke gemeentegrens opnieuw
vastgesteld. In dat jaar moest Bergen haar meest
noordelijke gelegen kern Heijen afstaan aan de nieuw
te vormen gemeente Gennep.

2.

Bodemgesteldheid
De gemeente Bergen heeft in noord-zuid richting een
maximale lengte van vierentwintig kilometer, in
oost-west richting een maximale breedte van ruim
acht kilometer. Op dit grondgebied treft men een
drietal bodemtypen aan: rivierdalengebied, hogere
zandgronden en lagere zandgronden. In de omgeving
van de waterlopen en plassen komen verschillende
associaties van zand en klei voor, maar de zandgronden bepalen toch het aanzien van de gemeente Bergen.
Het rivierdal bevindt zich in het uiterste westen,
op de oostelijke Maasoever. Het rivierdal heeft een
maximale breedte van twee kilometer, maar maakt even
ten zuiden van de kern Wellerlooi ook geheel plaats
voor de hogere zandgronden. Binnen dit gebied treft
men water, grote oppervlakten lagere dalbodems, twee
oude Maasgeulen en enkele stukjes vlakkere opduikingen aan.
Direct oostelijk op het rivierdal sluiten de hogere
zandgronden aan, die dus ten zuiden van de kern
Wellerlooi tot aan de Maas reiken. De hogere zandgronden hebben in de gemeente Bergen een maximale
breedte van vijf kilometer: bij het verblijfsrecreatieterrein de Wellsche Hut en op een tweetal plaatsen vlak boven de zuidelijke gemeentegrens reiken
zij tot aan de rijksgrens. Nergens zijn de hogere
zandgronden smaller dan twee kilometer.
De hogere zandgronden bestaan vooral uit vlakkere
stuifzandachtige gebieden en uit gebieden met stuifzandheuvels. Kleine wateroppervlakten, beekdalen en
oud-bouwlanden liggen ingeklemd tussen het rivierdal
en de grote stuifzandgebieden.
De lagere zandgronden nemen de resterende oppervlakte in beslag en overbruggen veelal de afstand tot de
rijksgrens. Zij hebben ter hoogte van de kern Siebengewald een maximale breedte van vier kilometer.
De middellage zandgronden zijn sterk in de meerderheid en worden slechts incidenteel onderbroken door
slenken en laagtes of vlakkere opduikingen.
Vrijwel de gehele gemeente-oppervlakte heeft een
zeer waardevolle of waardevolle natuurwaarde.
Slechts de lagere zandgronden rond de kern Siebengewald ontberen deze kwalificatie. Het grondgebied van
de gemeente Bergen bevindt zich tussen 10 en 31
meter +NAP.

3.

Bodemqebruik

3.1.

Agrarisch
Bergen was in de periode 1850 en 1940 volledig op de
landbouw georiënteerd. Ter illustratie: in 1930 was
74% van de beroepsbevolking actief in de agrarische
bedrijfstak. De grote oppervlakten weinig vruchtbare
zandgrond en de geïsoleerde ligging van de gemeente
hebben de agrarische bestaansmogelijkheden echter
lange tijd zeer beperkt. Tussen 1850 en 1940 was
Bergen een arme en dunbevolkte gemeente waar het
gemengde bedrijf de agrarische activiteiten domineerde.
De Tranchotkaarten geven een goede indruk van het
agrarische bodemgebruik in het begin van de negentiende eeuw. In het zuiden van de gemeente, waar het
rivierdal het smalst is, trof men destijds grote
oppervlakten heide-en veengebieden aan. Zuidelijk
van het Gelders kanaal, dat bij de Hamert in de Maas
uitmondt, waren de ver naar het westen doordringende
lagere zandgronden herkenbaar aan hun tot de rijksgrens doorlopende heidebegroeiing.
In het rivierdal lagen de akkers van het zeer smalle
Logveld en enkele zeer smalle weilanden langs de
Rode Beek. Op het kleine, daarop aansluitende areaal
hogere zandgronden lagen de akkerlanden van het
Hogveld in een krans van weilanden en fruitboomgaarden. De onbebouwde Rodenberg markeerde de grens met
de lager gelegen heide.
Boven het Gelders kanaal, op de Tranchotkaart "Canal
d'Ecoulement" genoemd, reikten de hogere zandgronden
bij de z.g. Harnberg tot aan de rijksgrens. Weer
verder noordelijk eisten de lagere zandgronden hun
plaats weer op. Zij werden bijna volledig in beslag
genomen door het Wellsche Veen dat ook de rijksgrens
overschreed.
De hogere zandgronden tussen het Gelders Kanaal en
de bebouwing van Well en Knikkerdorp werden aan de
oostzijde begrensd door het veen, in het westen door
een steeds breder wordend rivierdal. Heel deze oppervlakte was begroeid met heide (Wellsche en Looysche Heide). In het overgangsgebied naar het rivierdal lagen her en der fruitboomgaarden.
Het rivierdal zelf nam ter hoogte van Wellerlooi
aanzienlijk in breedte toe. De hier aanwezige bebouwing werd omgeven door de akkerlanden van den Ouden
Camp, op de Wis, het Schaakes Veld en het Looysche
Veldt. De weilanden lagen in een smalle strook tussen deze akkers en in de onmiddellijke nabijheid van
de Maas. Bij het in een Maasbocht gelegen Well was
dat niet anders: akkerlanden doorsneden door een
evenwijdig aan de rivier liggende strook weilanden.
Tussen Well en Bergen is het rivierdal op zijn
breedst.

Maar ook de hogere zandgronden verdringen hier de
lagere tot voorbij de rijksgrens (noordelijk van het
veen van het Wellsche Meer). Dit gebied kenmerkte
zich begin negentiende eeuw door een karakteristieke
heidebegroeiing,.afgewisseld met kleine vennen. Op
de hogere zandgronden noordelijk van Bergen tot aan
de huidige gemeentegrens met Gennep kwamen dergelijke vennen vrijwel niet voor.
Het zonet aangehaalde rivierdal tussen Well en Bergen was in deze periode ingericht met akkerlanden
die geflankeerd werden door smalle, langgerekte
stroken weiland op de Maasoevers en door veel bredere weidegronden in de overgangsgebieden met de hogere zandgronden. Vooral in de oude Maasgeul tussen
Ayen en Bergen waren weide- en broekgebieden van
aanzienlijke omvang gelegen.
In de richting van Heukelom en Afferden (waar het
rivierdal geheel met weilanden was ingericht) nam de
breedte van het rivierdal snel weer af. In het resterende deel tot de noordelijke gemeentegrens lagen
de akkers van het "Afferder Feldt" en de zuidelijke
uitlopers van het brede weidegebied "Leege Weijen".
Ter hoogte van Bergen sloten de lagere zandgronden
weer op Nederlands grondgebied op de hogere zandgronden aan. Zij kenmerkten zich door vochtige weiden en uitgestrekte heidegebieden (de Afferder Heyde
en de Leege Heyde). De akkerlanden rond de bebouwing
van Siebengewald werden daarvan afgescheiden door
aanzienlijke fruitboomgaarden.
In deze situatie kwam gedurende de rest van de negentiende eeuw vrijwel geen verandering. Door gebrek
aan natuurlijke mest was men niet in staat om het
tot het rivierdal beperkte areaal cultuurgrond uit
te breiden. Vlak na de eeuwwisseling werd het met
behulp van kunstmest mogelijk de uitgestrekte zandgronden te ontginnen. De boerenbevolking ging zich
enigszins organiseren en de agrarische sector kreeg
een belangrijke impuls, mede door de geleidelijke
ontwikkeling van de tuinbouw. Tussen 1910 en 1930
kwamen een zevental tuinderijen van de grond. (De
sterkste ontwikkeling van deze bedrijfsvorm kwam
overigens pas na de tweede wereldoorlog op gang).
De ontginningen vonden overwegend plaats door toedoen van pioniers die niet uit de gemeente Bergen
afkomstig waren. De autochtone agrariërs bevonden
zich in een te zwakke economische positie en hadden
te weinig ondernemingsgeest. Een en ander had tot
gevolg dat de vochthoudende zandgronden zowel door
particulieren als door de gemeente voor zeer lage
prijzen werden verkocht. De grote complexen gemeentegrond werden verpacht voor veertig tot zestig
jaar.

Voor grote ontginners als Frits Gerber, Philomena
van Ophoven en de families Holland en Jaeger bood
deze situatie zeer aantrekkelijke bedrijfsvoorwaarden. Vele Duitse agrariërs kochten grote kavels
woeste grond, ontgonnen deze en bleven deze tot
1944-45 bewerken, terwijl de bedrijfsgebouwen op
Duits gebied lagen.
Deze ontwikkeling werd in 1901 in gang gezet met de
ontginning Ceres te Bergen. De Maatschappij Ceres
uit het Midden-Limburgse Maasbracht pachtte hier
voor de duur van vijftig jaar een complex woeste
grond ter grootte van 205 hectare tegen een pacht
van fl. 400,= jaarlijks. In 1907 deed men dit gebied
in onderpachting over aan P. Nagelschmitz. De Mij.
Holland te Nijmegen nam in 1919 de pachtrechten over
van Ceres en trok op haar beurt in 192 6 de gebroeders P. en Th. Janssen als onderpachters aan.
Ongeveer gelijktijdig met en grenzend aan "Ceres"
ging de ontginning "Lackbar" te Bergen van start. M.
van Douweren te Bergen en de gebroeders Jenneskens
te Well pachtten 300 hectare voor fl. 2400,= jaarlijks. De pachtrechten werden in 1917 overgedragen
aan de Fa. Thuis & Jongh, in 1920 aan de Mij. Holland en weer iets later aan A. Jurgens uit Nijmegen.
Deze had het pachtrecht in bezit tot 1966. In 1949
was de helft van dit complex ontgonnen. De rest
bestond uit nog onaangetaste woeste grond en uit
door Jurgens aangelegd dennenbos. Vanaf 1925 gaf
Jurgens de cultuurgrond in onderpacht uit.
In 1906 pachtte de uit het Duitse Twisteden afkomstige Frits Gerber 246 hectare woeste grond ter
hoogte van Wellerlooi voor de duur van veertig jaar
tegen fl. 480,= pacht jaarlijks. Na een tweetal
pachtoverdrachten (aan Mej. Ph. van Ophoven en Mej.
Th. Jaeger uit Vierlingsbeek) kwamen de voor meer
dan 80% ontgonnen gronden terug bij de gemeente die
er in de jaren 1946-47 het tuinbouwcentrum Tuindorp
stichtte en de resterende gronden bij de kleine
bedrijven van Wellerlooi voegde.
Op 1 maart 1912 werd het 350 hectare grote landgoed
"Het Wellsch Meer" voor fl. 80.000,= verkocht aan
Mej. Philomena van Ophoven, dochter van de grote
ontginner Dominicus van Ophoven uit de Princepeel
bij Mill (Noord-Brabant). Toen na enkele jaren ontginning en bewerking alle gemaakte kosten terugverdiend waren, werd het landgoed voor fl. 1.000.000,=
verkocht aan de Mij. Holland. Maar enige jaren later
kocht Mej. van Ophoven het Wellsch Meer weer terug
voor fl. 250.000,= Bij haar overlijden in 1943 erfde
de Tilburgse industrieel Fr. Beels dit landgoed,
waarvan de exploitatie toen reeds in handen van de
N.V. Gront Mij. was.

Hieraan grensde de ontginning het Meerschenbosch
(190 ha). Op het voormalige landgoed van het kasteel
te Well, waar voorheen een zeer fraai eikenbos wortelde (met 5800 eiken dikker dan een meter), vestigden zich in 1927 de gebroeders Laarakkers die hier
hun bedrijfsgebouwen oprichtten. Voor hen had het
landgoed enkele Duitse eigenaars gekend.
Even na de eeuwwisseling kocht de familie Maurits
101 hectare woeste grond te Wellerlooi. In 1912
werden de kinderen van de ontginner Holland eigenaar
van dit complex. Vlak na de tweede wereldoorlog
waren hier de beste grote bedrijven van de gemeente
gevestigd. De bewoners en eigenaars waren van Duitse
origine.
Langs de weg Bleijenbeek-Siebengewald, bij de driesprong Groote Horst, werden 113 hectare lagere zandgrond ontgonnen. Aanvankelijk waren deze gronden
door de gemeente ter bebossing aan Staatsbosbeheer
overgedaan. Later werd dit besluit herroepen en in
1914 werd het gebied, hoewel reeds voor een deel
bebost, in kavels van 5-7-hectare voor veertig jaar
verpacht. De Mij. Holland werd tot 1954 rechtstreeks
pachter. Zij pleegde onderverpachting aan inwoners
van Siebengewald en Afferden.
De ontginningsgronden van Siebengewald (450-500
hectare, waarvan gedeelten tot de huidige gemeente
Gennep behoren) werden veelal door Duitse landbouwers tegen zeer lage prijzen gekocht. Op de 210
hectare ontginningsgrond van de Hamert, zuidelijk
van het Gelders kanaal, was dat niet anders.
De gemeente tenslotte trad tussen 1900 en 1920 ook
zelf als verpachter op. Zij verpachtte 2400 hectare
van de oude gezamenlijke weide- en broekgronden in
de thans Gennepse kern Heijen en in het rivierdal
tussen Aijen en Well in kleine kavels aan haar burgers.
Deze grootscheepse ontginningsactiviteiten brachten
ingrijpende wijzigingen in de verkavelingssituatie
en het cultuurlandschap met zich mee. De kavels op
de nieuw ontgonnen gronden waren in de regel groter
van oppervlakte en op minder grillige wijze afgebakend dan de oud-bouwlanden en voormalige gemeenschappelijke weidegronden in het rivierdal. Maar
omdat bij de ontginning de meest eenvoudig te bewerken stukken het eerst aan de beurt kwamen, kwam ook
;die verkaveling vaak op weinig rationele wijze tot
stand. Dit maakte na de tweede wereldoorlog een
ruilverkaveling noodzakelijk. De eerste voorbereidingswerkzaamheden voor deze ruilverkaveling gingen
in 1961 van start.
Topografische kaarten uit 1934 geven al deze wijzigingen in het grondgebruik van de gemeente Bergen
goed weer.
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De oude verveende lagere zandgronden waren nu in
gebruik voor de teelt van rogge, haver, aardappels,
koolzaad, bonen, maïs, etc. Rond Siebengewald, waar
de bodem enigszins leemhoudend was, bleek de diversiteit van de gewassen nog groter. Op de kaart kon
het gebied ter hoogte van Well en Wellerlooi geheel
ingevuld worden met vrij grote, recht afgebakende
kavels. In de omgeving van Siebengewald, waren de
kavels weliswaar kleiner in oppervlakte maar wel
even recht afgebakend. Hier waren ook de percelen
weidegrond talrijker dan op het zuidelijke veengebied, waarvan op de grens met de hogere zandgronden
nog enkele gedeelten onaangetast waren gebleven.
Grote oppervlakten hogere zandgrond waren in 1934
beplant met loof- en naaldhout, of ingericht met
kleine akker- en weilanden. Maar daarnaast waren ook
nog vele vierkante kilometers heide intact gebleven:
de Looyer Heide, het gebied westelijk van de
Wellsche Hut en de Heukelomsche Heide waren daarvan
de beste voorbeelden. De wel in cultuur gebrachte
gronden waren verdeeld in kleine, rechtlijnig afgebakende kavels.
Tegen deze achtergrond heeft de kaart van het huidige bodemgebruik weinig verrassends meer te bieden.
Het rivierdal wordt behalve met water overwegend
opgevuld met weilanden in de vochtige oude stroomgeulen en door weilanden met of zonder maasheggen op
de lagere dalbodems. De in oppervlakte relatief
kleine vlakkere opduikingen rond Well en Bergen
worden gebruikt als akkerland zonder bebouwing, met
randbebouwing of met verspreide bebouwing. De kleine
resterende stukken zijn gereserveerd voor woonkernen
of industriegebieden.
Op de hogere zandgronden domineert het naaldbos in
sterke mate. Langs de grens met de lagere zandgronden strekken zij zich over vrijwel de gehele lengte
van de gemeente uit. Ter hoogte van Nieuw-Bergen en
even ten noorden van het Gelders kanaal zijn de nog
resterende heidegebieden gelegen. Zij worden afgewisseld door grootschalige landbouwgebieden.
In het overgangsgebied met het rivierdal is de diversiteit in het grondgebruik groter. Daar treft men
bijvoorbeeld velden met randbebouwing, kleinschalige
landbouwgebieden, woonkernen, industriegebieden,
kleinschalige woonkernen, industriegebieden, verblijf srecreatieterreinen, een watersportgebied,
kleine stukjes heide, broekbos, loofbos en vochtige
weilanden aan. Op de lagere zandgronden zijn de
grootschalige landbouwgebieden en de geïntensiveerde
land- en tuinbouw-gebieden in de meerderheid. Voor
het overige bevinden zich bij de woonkern Siebengewald kleine arealen nattere weilanden en in de omgeving van de Wellsche Hut een verblijfsrecreatieterrein en een kampengebied.

3.2.

Niet-agrarisch
Voor de tweede wereldoorlog was het in de gemeente
Bergen moeilijk om buiten de agrarische sector aan
werk te komen. Bodemgebonden niet-agrarische bedrijvigheid bleef beperkt tot baksteenfabricage (langs
de rijksweg bij Heukelom) en de vestiging van een
cementfabriekje langs de weg van de Hamert naar het
Duitse Kevelaer.
Ook werd er in het derde en vierde kwart van de
negentiende eeuw nog ijzeroer gedolven. Na 1877 deed
zich echter een sterke afname van de ij zeroerwinning
voor door de uitputting van de ijzeroerterreinen die
het voordeligst ontginbaar waren. Bovendien importeerde de grootste afnemer, Duitsland, inmiddels
goedkoper en kwalitatief beter ijzererts.
Grind- en zandafgraving
Deze belangrijke vorm van niet-agrarisch bodemgebruik is in de gemeente Bergen na de tweede wereldoorlog sterk tot ontwikkeling gekomen. Vanaf 1948
werd te Heijen grind en zand afgegraven. Dit leidde
in 1969 tot de aanleg van een industriehaven, die de
vestiging van een aantal bedrijven mogelijk maakte.
Nog in datzelfde jaar werd dit gebied toebedeeld aan
de nieuw gevormde gemeente Gennep.
In 19 63 ging de ontgrinding van 't Leuken en de
Bergerheide van start. De N.V. Centrale Industriezand Voorziening voerde binnen een tijdsbestek van
zes jaar 11.086.895 ton grind en zand af. De wateroppervlakte die ervoor in de plaats kwam was toen al
85 hectare groot. De gemeente Bergen besloot dit
gebied een recreatieve bestemming te geven en het
landschapsarchitectenbureau Vallen te Roermond stelde daartoe een recreatief ontwikkelingsplan op.
Dientengevolge beschikt de gemeente Bergen thans
over het watersportgebied Leukerheide, gelegen tussen Papenbeek en Aijen.
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4»

Infrastructuur

4.1.

Wegen
Bergen is lange tijd een sterk geïsoleerde, moeilijk
bereikbare gemeente geweest. Slechts in noord-zuid
richting kende men doorgaand verkeer van enige betekenis. Belangrijke oost-west verbindingen waren er
niet: de Maas vormde een te grote barrière. Bovendien waren de omstandigheden waaronder men moest
reizen niet erg goed te noemen. In het begin van de
negentiende eeuw was namelijk geen enkele weg voorzien van een verharde toplaag.
De belangrijkste trajecten liepen van noord naar
zuid door het rivierdal of volgden de grens van het
rivierdal met de hogere zandgronden. Op deze wijze
waren het thans Gennepse Heijen, Afferden, Bergen,
Aijen, Well en Wellerlooi met elkaar verbonden.
Wilde men de grens met Duitsland oversteken, dan was
men voornamelijk aangewezen op de weg Afferden-Siebengewald-Goch. Deze weg vormde even voorbij kasteel
Bleijenbeek een driesprong met de weg die uit Bergen
kwam. Vanaf Well was met wat meer moeite de weg naar
Weeze te volgen en nog verder zuidelijk vormde het
traject de Hamert-Twisteden de laatste reisroute
vanuit Bergens grondgebied.
De overige wegen waren slechts van locaal belang en
zagen hun loop vaak belemmerd door de uitgestrekte
heide- of veengebieden.
De Kuyperkaart van 1867 laat zien dat de zojuist
genoemde interlokale verbindingen in zuidelijke en
oostelijke richting, met uitzondering van het traject Bergen-Siebengewald, verhard waren. De aansluitende wegen naar de voet- en pontveren waren op
dezelfde manier verbeterd. In 1934 was het verharde
wegennet slechts op bescheiden schaal uitgebreid met
de weg Bergen-Siebengewald, met enkele aftakkingen
van de routes Well-Weeze en Afferden-SiebengewaldGoch. In het rivierdal waren de wegen tussen Bergen
en Aijen en in de omgeving van Well van een harde
bovenlaag voorzien. De weg Wellerlooi-Weeze tenslotte was slechts gedeeltelijk verhard.
Tot ver na de tweede wereldoorlog bleven de wegverbindingen binnen de gemeente Bergen gebrekkig. In
1956 beschikte men over 410 km weg en 102 km rijwielpad. De rijwielpaden waren toen geheel onverhard, de wegen waren over een lengte van 86 km voorzien van een gesloten wegdek en over een afstand van
4 km bedekt met grind. De rest was nog steeds onverhard.

4.2.

Waterlopen
De belangrijkste waterloop van de gemeente Bergen is
de Maas. Deze rivier vormt de gehele westelijke
begrenzing van Bergen.
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In 1867 lagen diverse veren op de Maas, namelijk het
veer van Wellerlooi naar Blitterswijck (gemeente
Meerlo-Wanssum), het voetveer van Well naar Wanssum,
het voetveer van Ayen naar het Brabantse Maashees,
het veer Bergen-Vierlingsbeek en tenslotte het veer
Afferden-Sambeek.
In 1934 waren al deze veren nog in de vaart en.was
er nog een voetveer bijgekomen tussen de Hamert en
het Broekhuizense Ooijen in het uiterste zuiden van
de gemeente. Voor de verbinding tussen Well en Wanssum is heden ten dage de zogenaamde Koninginnebrug
beschikbaar.
Tijdens de Maaskanalisatie werd in 1929 even noordelijk van Afferden op de Sambeekse Maasoever een stuw
in de rivier gelegd om de waterstand van de Maas op
een bevaarbaar peil te houden.
Heel Bergen watert af in de richting van de Maas.
Afgezien van de aanzienlijke ondergrondse afwatering
zijn de volgende waterlopen van belang voor de waterafvoer:
- de grote waterlossing Siebengewald-Heijen;
- het stroomgebied van de Eckelse beek. Deze waterloop ontspringt bij het Duitse Twisteden als "Leygraaf", vormt de rijksgrens tussen de grenspalen 514
en 52 3, zwenkt dan af naar het westen, voorziet de
gracht van kasteel Bleijenbeek van water en mondt
zuidelijk van Afferden uit in de Maas;
- de Heukelomse beek;
- de Ayense beek;
- de Diepe beek;
- de Looysche graaf;
- het Gelders kanaal, dat aansluit op het Nierska- naai en bij grenspaal 505 Bergen binnenkomt;
- de Rode beek, die bij grenspaal 498 ontspringt en
de zuidelijke gemeentegrens met de gemeente Arcen en
Velden vormt;
- diverse ten tijde van de ontginningen aangelegde
kunstmatige waterlopen.
Van recente datum is het watersportgebied Leukerheide, dat voorzien is van een open verbinding met de
Maas en een haven. Dit gebied dankt haar bestaan aan
de grind- en zandafgraving.
4.3.

Spoorwegen en tramlijnen
De gemeente Bergen was en is niet aangesloten op het
spoorwegnet. Wel,werd de gemeente Bergen van 1913
tot 1944 van noord naar zuid doorkruist door de 63
km lange tramverbinding Nijmegen-Venlo van de Maasbuurtspoorweg te Gennep (MBS). Het is deze tramlijn
geweest die de gemeente Bergen uit haar isolement
heeft gehaald.
In 1934 verving men de oude stoomaandrijving door
dieselelektrische tractie. De tweede wereldoorlog
maakte echter een einde aan dit solide trambedrijf.
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Tijdens de luchtlandingen van september 1944 reed de
MBS-tram voor het laatst.
Op Bergens grondgebied bevonden zich verschillende
haltes aan deze lijn die de noord-zuid wegverbinding
langs de Maas volgde. Bijvoorbeeld bij de Hamert aan
de monding van het Gelders kanaal, bij de school van
Wellerlooi, bij Knikkerdorp, bij de kruising met de
verharde weg naar Well en het kasteel, op de Bosscherheide ter hoogte van Leuken, bij de kruising
met de verharde weg naar Ayen en bij de verharde
wegaftakking naar Bergen.
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5.

De gemeente Bergen, nederzettingen

5.1.

Kernen in de gemeente Bergen
In <het begin van de negentiende eeuw werd Tranchot
bij de verkenning van de gemeente Bergen geconfronteerd met een zeer dunbevolkt, uitgestrekt gebied.
In 1830 leefde hier een vrijwel geheel katholieke
boerenbevolking van 3445 zielen (inclusief de bevolking van het thans Gennepse Heijen), wat neerkomt op
een bevolkingsdichtheid van ruim 27 inwoners per
km2. Met uitzondering van de bebouwing van de kern
Siebengewald concentreerden de nederzettingen van de
gemeente Bergen zich allemaal in het rivierdal of op
de grens van rivierdal en hogere zandgronden.
Uitgaande van de huidige gemeentegrenzen was de kern
Afferden in het begin van de negentiende eeuw de
meest noordelijk gelegen Bergense kern in het rivierdal. Het was een lineaire nederzetting aan
weerszijden van de weg Nijmegen-Venlo, gelegen op de
grens van het rivierdal en de hogere zandgronden.
Haar bebouwing reikte niet verder dan het beekdal
van de Eckelse beek.
Rimpelt, destijds aangeduid als Rempelt, lag oostelijk van Afferden, even boven de Eckelse beek en
temidden van de hogere zandgronden. Begin negentiende eeuw was dit een zeer kleine nederzetting met
sterk verspreide bebouwing langs de weg AfferdenGoch. Iets verder in oostelijke richting lag aan
diezelfde weg, op de grens van hogere en lagere
zandgronden, de bebouwing van Bleijenbeek. Destijds
bestond deze uit het omgrachte kasteel Bleijenbeek
en een vijftal nederzettingen daaromheen.
Op ongeveer gelijke hoogte, maar dan tegen de oostelijke rijksgrens aan, lag op lagere zandgrond de
bebouwing van de kern Siebengewald. Haar geringe
aantal nederzettingen lag verspreid langs en tussen
de wegen Bleijenbeek-Siebengewald en SiebengewaldHeijen (thans gemeente Gennep).
In het rivierdal, even ten zuiden van Afferden,
bevond zich Heukelom, door Tranchot Heukelon genoemd. Deze nederzetting was eveneens gesitueerd op
de grens van het rivierdal en de hogere zandgronden.
Haar geringe bebouwing had een lineaire structuur en
lag gegroepeerd langs de wegen Nijmegen-Venlo en
Heukelom-Bleijenbeek.
Zuidelijk van Heukelom lag midden in het rivierdal
de bebouwing van Bergen, ingeklemd tussen de broeken weidegebieden van een oude Maasgeul en de weilanden op de Maasoever. Ook hier was er sprake van een
lineaire nederzettingsstructuur, met bebouwingslinten langs de weg Nijmegen-Venlo, langs de weg vanuit
Bergen naar het veer richting Vierlingsbeek en aan
de route dwars door de oude Maasgeul naar de Afferder Heide.
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Op de oostrand van diezelfde oude Maasgeul lagen her
en der verspreid een aantal nederzettingen die deels
aangeduid werden met "an de Heide" of "Langstraat".
Zij hadden de weg die de grens tussen het rivierdal
en de hogere zandgronden markeerde, als vestigingsplaats gekozen.
De kern Ayen. lag net als Bergen in het rivierdal.
Haar bebouwing lag gegroepeerd in een bocht van de
weg die vanuit Langstraat het broekgebied in de oude
Maasgeul doorsneed. Deze nederzetting beschikte over
de voor een kransakkerdorp typische marktbrink, met
aan weerszijden lineaire bebouwing. Iets verder naar
het zuiden lag Elsteren (op de kaart Elstern). De
bebouwing van deze kern bevond zich langs de armen
van een wegkruising tussen de akkerlanden van het
rivierdal. Zowel aan haar noord- als aan haar zuidzijde trof men "Gemeinde Benden", oftewel gemeenschappelijke weidegronden aan.
Op een steenworp verder naar het zuiden lag de bebouwing van Well, ook midden in het rivierdal. Haar
aanblik werd sterk gedomineerd door het omgrachte
kasteel "Huys Well". Ten zuiden van dit kasteel
bevond zich, langs de noord-zuid verbinding door het
rivierdal, het bebouwingslint van deze nederzetting.
Ten noordoosten van Well, op de rand van een klein
areaal akkerland op de Wellse Heide, lagen de nederzettingen van het nietige Knekerdorp, thans Knikkerdorp geheten.
Tot aan de zuidelijke gemeentegrens kwam men enkel
nog de oudste nederzettingen van het huidige Wellerlooi en de Hamert tegen. Wellerlooi werd in het
begin van de negentiende eeuw door Tranchot nog niet
met deze naam aangeduid en bestond toentertijd
slechts uit een aantal hoven (de Lenskenshof, de
Keyzershof, de Beckershof en de Stalbergshof). De
Hamert (of Hammert) was niet meer dan een gehucht
aan de monding van het Gelders kanaal.
Buiten deze met naam genoemde bebouwing bevonden
zich ook verspreide nederzettingen in of aan weerszijden van het brede rivierdal tussen Bergen en
Well. De nederzettingen van Kamp en Leuken tussen
Ayen en Elsteren waren daarvan de bekendste voorbeelden. Ook elders kwam men in het begin van de
negentiende eeuw her en der verspreide vestigingsplaatsen tegen, maar in de gemeente Bergen ging het
slechts om zeer geringe aantallen.
Tussen 1830 en 1900 groeide de bevolking van Bergen
slechts zeer geleidelijk en bij tijd en wijle was er
zelfs sprake van een teruggang.
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Ter illustratie de volgende cijfers (waarbij de
bevolking van het oude Heijen inbegrepen is):
iaar
1830
1840
1849
1859
1869
1879
1889
1899

inwonertal

iaar
1909
1920
1930
1940
1945
1950
1956

3445
3663
4030
4623
4490
4841
4819
4785

inwon.
5609
6269
6603
7483
8076
8933
9455

Bergen had weliswaar een groot geboorte-overschot,
maar vanwege de beperkte bestaansmogelijkheden in de
landbouw kende men eveneens een aanzienlijk vertrekoverschot. De ontginningsactiviteiten en in geringe
mate bedrijfssplitsingen deden tussen 1915 en 1925
de werkgelegenheid in de agrarische sector en de
vestigingscijfers aanzienlijk stijgen. De werkgelegenheid in de nijverheid en industrie bleef beperkt
tot enkele arbeidsplaatsen in de baksteenfabricage,
in een aantal brouwerijen (waarvan de laatste in
1913 de poorten sloot), in de zuivelfabriek van Ayen
(uit 1917) en in de kapokfabriek te Well die vlak na
de tweede wereldoorlog ophield te bestaan.
Deze toestand weerspiegelde zich in de bebouwingsontwikkeling. Enkele cijfers over de bouwjaren van
de in 1956 te Bergen aanwezige boerderijen bewijzen
dat. In Afferden, Bergen, Siebengewald, Well en
Wellerlooi telde men toen 248 boerenbedrijven. Ruim
16% werd gebouwd vóór 1857, ongeveer 6% tussen 1857
en 1881, 21% in de periode 1882-1906, ruim 39% tussen 1907 en 1931 en 17,5% na 1932. Het zwaartepunt
lag duidelijk op het einde van de negentiende en in
het eerste kwart van de twintigste eeuw.
5.2.

De bebouwing van de noordelijke kernen in 1934:
Afferden, Beekheuvel, Op de Belt, Bleijenbeek, Gening, Groote Horst, Heukelom, Kleine Horst, Koekoek,
Lakei, Rimpelt, Siebengewald, Smal en Vrij.
Afferden, Bleijenbeek, Gening, Heukelom, Rimpelt en
Siebengewald waren op de Tranchotkaart reeds zichtbaar. Slechts de kern Gening, in 1934 Gen Eng genoemd, was een nieuwe naam voor de in 1820 reeds
bestaande lintbebouwing zuidelijk van Afferden, aan
weerszijden van de weg Nijmegen-Venlo. Afferden,
Gening, Heukelom en Siebengewald hadden tussen 1820
en 1934 een bescheiden uitbreiding en verdichting
van hun bebouwing zien ontstaan. Een van de opvallendste uitbreidingen was de steenfabriek van Heukelom. Aan de kernen Bleijenbeek en Rimpelt was deze
ontwikkeling duidelijk voorbij gegaan.
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Hun bebouwing was nauwelijks in omvang toegenomen.
Beekheuvel, Op de Belt, Groote Horst, Kleine Horst,
Koekoek, Lakei en Vrij waren producten van de vroeg
twintigste eeuwse ontginningsactiviteiten op de
lagere zandgronden ten westen van Siebengewald. In
1934 waren zij geen van alle van aanzienlijke omvang, maar Groote Horst was voor Bergense begrippen
een aanzienlijke nederzetting. Haar bebouwingslint
begon boven de driesprong in de weg Afferden-Siebengewald-Goch en reikte bijna tot aan een aftakking
van diezelfde weg richting Koekoek en Vrij.
Smal, in 1934 In de Smal geheten, lag ter hoogte van
Heukelom, temidden van de hogere zandgronden. Haar
geringe bebouwing lag verspreid over de daar aanwezige arealen akkerland.
5.3.

De bebouwing in het midden van de gemeente Bergen
omstreeks 1934: Ayen, Bergen, Bosscherheide, Elsteren, Kamp en Leuken.
De kern Bergen was in de periode 1820-1934 niet
spectaculair gegroeid. Wel had zich een verdichting
van het bebouwingslint voorgedaan.
Ayen bleek in 1934 een verdichting en kleine uitbreiding van haar bebouwingslint aan beide zijden
van de dorpskom te hebben ondergaan. Haar bereikbaarheid was verbeterd door de verharding van de
wegen naar Bergen en de buurtschap Langstraat.
De nederzettingen van Kamp, Leuken en Bosscherheide
lagen op de nu grotendeels ontgonnen hogere zandgronden tussen Well en Ayen. Hun bebouwing was in
1934 gering van omvang en lag verspreid over het op
de hogere zandgronden beschikbaar gekomen cultuurareaal. Het in het rivierdal gelegen Elsteren was
tussen 1820 en 1934 niet ingrijpend van aanblik
veranderd.

5.4.

De bebouwing in het zuiden van de gemeente Bergen
omstreeks 1934: Knikkerdorp, Well, Wellerlooi en
Zeelberg.
Knikkerdorp was in 1934 een kern van geringe omvang,
met een halte aan de tramlijn Nijmegen-Venlo. Haar
bebouwing, die in vergelijking met de situatie van
1820 slechts op beperkte schaal gegroeid was, lag
verspreid over de oostelijk van de weg NijmegenVenlo ontgonnen percelen akkerland (ter hoogte van
kilometerpaal 94 en 95).
Well was in 1934 eveneens goed herkenbaar in vergelijking met de situatie van 1820. Haar bebouwingslint op de Maasoever was slechts op beperkte schaal
gegroeid en verdicht. De afstand tot het kasteel was
in stand gebleven.
Wellerlooi werd op de topografische kaart van 1934
nu ook met name genoemd.
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Haar bebouwing was langs de rijksweg uitgebreid
(hier lagen o.a. de tramhalte en een school) en op
de ontgonnen heide was het aantal agrarische nederzettingen evenmin achtergebleven.
De bebouwing van het nietige Zeelberg lag eveneens
aan weerszijden van de rijksweg Nijmegen-Venlo, in
het verlengde van de Wellerlooise bebouwing.
5.4.

Verspreide nederzettingen in 1934.
Verspreide nederzettingen kwamen in het zuiden van
de gemeente Bergen niet op grote schaal voor. De
bebouwing van de Hamert, aan de monding van het
Gelders kanaal, was wel enigszins gegroeid, maar de
ontgonnen heide- en veengebieden waren in 1934 nog
vrijwel lege vlaktes. Enkel langs de rijksgrens,
langs de weg naar Weeze en in de richting van de
Wellsche Hut lag hier en daar een eenzame nederzetting. Op de noordelijke helft van de Bergense ontginningsgronden was verspreide bebouwing een minder
zeldzaam verschijnsel.

5.5.

Nederzettingen na 1940.
De gemeente Bergen heeft het gedurende de tweede
wereldoorlog zwaar te verduren gehad. Tussen oktober
1944 en 5 maart 1945 werden 1127 van de ongeveer
1500 aanwezige woningen door oorlogsgeweld getroffen. Vierhonderd woningen werden totaal verwoest,
driehonderd zwaar beschadigd. Daarnaast gingen ook
vele landbouwschuren en stallen verloren.
Het kasteel te Well werd zwaar beschadigd, kasteel
Bleijenbeek volledig verwoest. De kerken van Afferden, Siebengewald, Bergen, Well en Wellerlooi werden
met de grond gelijk gemaakt, slechts vier van de
tien scholen waren na de oorlog nog bruikbaar. Vier
oude windmolens gingen verloren.
Tijdens en na de wederopbouw verschenen ook nieuwe
bebouwingskernen op de kaart. Met de naam Hengeland
omschreef men de nederzetting langs de rijksweg
Nijmegen-Venlo, ten noorden van Afferden. In 1956
ging de ontwikkeling van het nieuwe gemeentecentrum,
de kern Nieuw-Bergen van start. Het even ten zuiden
daarvan gelegen Bergsche Heide is al evenzeer een
naoorlogse nederzetting. In 1949 was er noordelijk
van de kern Bergen een industrieterrein ingericht.
Opmerkelijk is de stichting van de kern Tuindorp op
de ontgonnen veengronden ter hoogte van Wellerlooi.
Dit voor de aspergeteelt zeer belangrijke tuinbouwgebied werd in 1947 na een herontginning door de
Heidemij als voor tuinbouw geschikte cultuurgrond
opgeleverd. Sindsdien maakte Tuindorp een sterke
groeiperiode door.
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Na de tweede wereldoorlog wist de gemeente Bergen de
spanning tussen de vraag naar en het aanbod van
arbeidskracht in de agrarische sector sterk te verminderen door het stimuleren van de tuinbouw, door
grootschalige grind- en zandafgraving, door het
aantrekken van bedrijven en het ontwikkelen van
plannen voor de recreatieve openlegging van het
natuurschoon.
De huidige gemeente Bergen is nu dus geen puur agrarische gemeente meer, maar een gemeente met belangrijke land- en tuinbouw, diverse industrietakken,
uitgebreide voorzieningen op recreatief gebied en
een belangrijke woonfunctie voor buiten de eigen
gemeente werkende burgers.
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6.

conclusies gemeente Bergen

6.1

Ter afronding van de inventarisatie van de gemeente
Bergen dienen de volgende opmerkingen te worden
gemaakt. De gemeente Bergen heeft in de periode
1850-1940 een geringe groei doorgemaakt met name in
de vorm van verdichtingen langs bestaande wegen. Dit
geldt voor alle kernen in de gemeente Bergen waarvan
panden in deze inventarisatie zijn opgenomen. Het
betreft de kernen Nieuw-Bergen, Bergen, Afferden,
Siebengewald, Aijen, Well en Wellerlooi.
Het geven van een stedebouwkundige typologie is in
dit kader niet relevant.

6.2

Voor wat betreft de kernen binnen de gemeente Bergen
kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
De kern Bergen- Nieuw-Bergen had van oorsprong een
lineaire nederzettingsstructuur met bebouwingslinten
langs de wegen Nijmegen-Venlo, langs de weg vanuit
Bergen naar het veer richting Vierlingsbeek en aan
de route naar de Afferder Heide. In de periode 18501940 was deze kern niet spectaculair gegroeid, wel
had zich een verdichting van de bebouwingslinten
voorgedaan. Deze verdichting heeft vnl. plaatsgevonden in de vorm van woonbebouwing.
In de kern Bergen betreft het in hoofdzaak panden
aan de Kerkstraat, Oude Kerkstraat en de Rijksweg.
Deze panden dateren uit de jaren twintig en dertig
en zijn gebouwd in een sobere traditionele stijl.
Vermeldenswaard is het imposante woonhuis aan de
Maasstraat no. 2 uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
De lintbebouwing van de kern Afferden gaf in de
periode 1850-1940 een geringe groei te zien. In deze
inventarisatie zijn o.a. enkele panden aan de Dorpsstraat opgenomen. Daarnaast verdient de Maria-kapel
aan de Kapelstraat vermelding. Deze kapel dateert
uit 1909 en is gebouwd in neo-romaanse stijl. De
kapel bezit o.a. een fraaie zeshoekige ingesnoerde
toren. De nabijgelegen toegangspoort van het kerkhof, deels uit 1849, is o.a. versierd met een tweetal schalmeien en bezit een smeedijzeren sierboog.
De beltkorenmolen "Nooitgedacht" uit 1883, vernieuwd
in 1958, vormt eveneens een opmerkelijk relict uit
de onderzoeksperiode.
De kern Siebengewald bestond oorspronkelijk uit een
aantal panden tegen de oostelijke rijksgrens in de
vorm van lintbebouwing. Deze bebouwing was rond 1940
slechts in geringe mate toegenomen. De verdichting
in de bebouwing had m.n. langs de Gochse Dijk en de
Augustinusweg plaatsgevonden.
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Vermeldenswaard is het kleine klooster aan de Kloosterweg no. 7 met een topgevel met beeldennis.
In de kern Aijen had rond 1940 een verdichting en
een kleine uitbreiding van het aan beide zijden van
de dorpskern gelegen bebouwingslint plaatsgevonden.
In deze inventarisatie werd o.a. de loskade op de .
oostelijke Maasoever uit het begin van de twintigste
eeuw opgenomen, als een herinnering aan de vroegere
bedrijvigheid op deze plek.
De grootste concentratie van bebouwing uit de MIP
periode werd aangetroffen in de kern Well. Het bebouwingslint van deze op de Maasoever gelegen kern
was rond 1940 op beperkte schaal gegroeid en verdicht. Verdichting had o.a. plaatsgevonden langs de
Kasteellaan, de Grotestraat en de Hoenderstraat. De
bebouwing langs de Kasteelstraat dateert in hoofdzaak uit de jaren twintig en dertig. Langs de Grotestraat bevinden zich diverse panden uit de tweede
helft van de negentiende eeuw. Vermeldenswaard is
het gebouw van de vroegere Coöperatieve Verbruiks
Vereniging uit 1886, en het pand Grotestraat no. 37
met neo-renaissance elementen. Het pand Walaria,
huisnummer 60, is als curiosum vermeldenswaard. Het
pand bezit een opvallende frontgevel met schouderstukken en tweelichtvensters en is bekroond met een
adelaar. Langs de Hoenderstraat, huisnummer 16,
staat de nog gave voormalige pastorie. Op het kerkhof van Well bevindt zich een opvallende kapel met
neo-classicistische elementen.
De bebouwing van de kern Wellerlooi was rond 1940
geconcentreerd langs de Rijksweg. Vermeldenswaard
van de in deze kern aanwezige bebouwing is de kapel
aan de Catharinastraat toegewijd aan de H. Antonius
Abt en gebouwd in neo-gotische stijl.
In deze inventarisatie werd slechts op zeer bescheiden schaal verspreide bebouwing opgenomen.
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